Satsningar på ökad aktiv transport och minskat bilåkande ger stora
vinster för både samhälle och individ och möjligheterna att öka gångoch cykelresorna är mycket stor – det visar inte minst internationella
satsningar i de stora cykelländerna Danmark, Nederländerna och
Tyskland. I denna skrift lyfts ett antal lärande exempel fram som visar vad
som är praktiskt möjligt att åstadkomma med rätt resurser och prioriteringar i transportsystemet. Utvärderingar visar till exempel att det är
möjligt att kraftigt öka säkerheten och tryggheten för alla trafikanter,
reducera motorfordonens fart, minska bilåkandet samt öka den mänskliga närvaron i stadskärnan. Flera satsningar på gång och cykling har
också visat sig ge kraftiga samhällsvinster räknat i pengar. På köpet har
man fått en attraktivare stadskärna och ett mera hållbart transportsystem.
I skriften ges också exempel på vad som behöver ske för att en förändring
ska komma till stånd.
Skriften vänder sig framför allt till kommuner och organisationer som
agerar på det lokala planet och som har goda möjligheter att verka för
en aktiv samhällsplanering. Skriften bör också vara av stort intresse för
transportplanerare, folkhälsoarbetare, arkitekter, stadsplanerare, beslutsfattare och grupper som på olika sätt verkar för ett mer hållbart samhälle.
Skriften är den andra i en serie med fyra delrapporter. Skrifterna är en del
av Statens folkhälsoinstituts regeringsuppdrag Stödjande miljöer för
fysisk aktivitet 2006–2008, som handlar om att påbörja ett långsiktigt
utvecklingsarbete kring byggd miljö och fysisk aktivitet.
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”Cykeln är ett framtidsinriktat individuellt och smidigt transportmedel, anpassad till
en levande stad och en modern livsstil för människor som tar ansvar för såväl sitt eget
hälsotillstånd som miljön.” krister spolander

Förord

att regelbunden fysisk aktivitet har starka effekter på
fysisk och psykisk hälsa, bland annat genom att minska risken för vår tids
vanligaste folksjukdomar; hjärt-kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, cancersjukdomar och skador.
Vi vet att det är av betydelse hur vi utformar våra städer, bostadsområden,
skol- och förskolegårdar, anläggningar för rekreation och idrott och inomhusmiljöer. Även hur vi transporterar oss har stor betydelse för människors
hälsa och för olika former av fysisk aktivitet. Denna kunskap har inte ännu
fått genomslag runt om i landet i önskad uträckning, utan det finns ett stort
behov av kunskap om vilka metoder och strategier samhället kan använda för
att uppmuntra fler i befolkningen att leva ett fysiskt aktivt liv.
Mot bakgrund av detta initierades 2006 ett långsiktigt folkhälsoarbete där
samhällsaktörer tillsammans med myndigheter samlades för att påbörja ett
utvecklingsarbete om den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I
detta samarbete har dels en kunskapssammanställning arbetats fram för att
belysa aktuell forskning på området, både nationell som internationell. Vidare
har fyra rapporter producerats, varav föreliggande ingår, där medarbetare
vid Statens folkhälsoinstitut samt samrådsgruppen för regeringsuppdraget
”Byggda miljöer och fysisk aktivitet” har medverkat med värdefull granskning. Rapporterna syftar till att visa praktiska exempel på stöd i kommunal
fysisk planering inom följande områden:
 Samhällsplanering för ett aktivt liv
 Aktiv transport
 Barns miljöer för fysisk aktivitet
 Äldres miljöer för fysisk aktivitet
Det är idag välkänt

Målet måste vara att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet
som kan konkurrera med det allt ökade utbudet av passiviserande underhållning och aktiviteter. Det ska inte bara vara nyttigt att röra på sig, utan framför
allt tryggt, roligt och trivsamt.
Gunnar Ågren

Ann-Cristine Jonsson

generaldirektör
		

avdelningschef
avdelningen för levnadsvanor
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Sammanfattning

Aktiv transport – att gå, cykla eller genom annan form av fysisk aktivitet förflytta sig till en viss målpunkt - är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet. Den ökar sannolikheten att en person ska uppnå rekommendationen om
30–60 minuter av minst måttligt intensiv fysisk aktivitet varje dag. Det är även
ett miljövänligt transportsätt som bidrar till en hållbar utveckling i samhället.
Om en procent av bilåkandet förs över till gång eller cykling minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskade kvävedioxidutsläpp på drygt 22 300 ton. Bilåkande, däremot, ökar risken både för
en stillasittande livsstil samt för övervikt och fetma.
Att investera i gång- och cykelbanor i och omkring tätorter har ofta visat sig
vara samhällsekonomiskt lönsamt tack vare att fysisk aktivitet kan motverka
kroniska sjukdomar, minska sjukfrånvaron, minska produktionsbortfallet och
motverka mänskligt lidande, vilket bidrar till att undvika stora kostnader för
samhället. Det finns fortfarande stora brister i infrastrukturen för gång- och
cykeltrafik i Sverige trots en viss förbättring av läget i många städer under det
senaste årtiondet. Dels finns behov av att rätta till brister i befintligt nät, dels
behövs en utbyggnad för att tillgodose det växande intresset för att cykla. Särskilt stort är behovet av utbyggnad av gång- och cykelbanor mellan kommuner
och närliggande tätorter i en region. Cykelbanor mellan tätorter är särskilt
viktiga i täta stråk och områden med potential för cykelturism.
Satsningen på infrastruktur för gång och cykling i Sverige har dock inte varit
tillräcklig med tanke på samhällets mål för miljö, hållbar utveckling, folkhälsa och trafikpolitik. En ökad prioritering på alla nivåer är nödvändig för att
åstadkomma en växande aktiv transport i samhället. Gång- och cykeltrafiken
måste integreras i en helhetsplanering av trafiksituationen för att visa på betydelsen av att aktiv transport är en viktig del av trafiksystemet.
Internationella och nationella stadsprojekt visar att det är möjligt att öka en
aktiv och säker transport, genom att exempelvis införa hastighetsreducerande
åtgärder som avsmalnade körfält, förhöjda korsningar, satsningar på bilfri
infrastruktur för gång och cykling, minskat vägutrymme för motorfordon, och
att införa principer för ”trygga gatan”. Att göra miljöer säkrare för fotgängare
och cyklister är sannolikt en av de viktigaste åtgärderna för att uppmuntra fler
människor att anamma ett aktivt liv. Dessa åtgärder kan samtidigt motverka
skador och dödsfall bland de oskyddade trafikanterna.
En ökad satsning på aktiv transport har också stora möjligheter att minska
problemen med bilköer, reducera utsläppen av luftföroreningar och skadliga
partiklar, motverka trafikbuller samt bidra till en effektivare energianvänd-
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ning. När beslut om infrastruktursatsningar fattas ska man inte heller glömma
bort dess roll för att främja livskvalitet och motverka social isolering.
Cykel- och gångtrafik bör betraktas som egna transportsmedel och inte bara
behandlas som oskyddade trafikanter.
I skriften presenteras ett antal inriktningsdokument som kan ge stöd till
insatser i den bebyggda miljön för att underlätta för aktiv transport. Dokumenten kan fungera vägledande i det lokala och regionala samhällsbyggnadsoch folkhälsoarbetet. En annan vägledning i det arbetet är att ta del av hur
andra har arbetat med dessa frågor, därför ges i denna skrift några exempel
på vad man har gjort i olika kommuner för att utforma stödjande miljöer för
fysisk aktivitet. Ett framgångsrikt arbete genomförs på många platser, men det
finns fortfarande bristande miljöer för aktiv transport. Vad är det då som vi
behöver åstadkomma i samhället för att främja den fysiska aktiviteten? Några
av de utmaningar vi står inför presenteras även i skriften.
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Summary
Active transport – on the way to better
conditions for pedestrian and bicycle traffic

– walking, cycling or moving to a certain target location
through some other form of physical activity, is one of the most important
types of physical activity. It increases the likelihood that a person will be able
to achieve the recommended 30-60 minutes of at least moderately intensive
physical activity every day. Active transport is also an environmentally friendly
means of transport that contributes to sustainable development in society. If
one per cent of car travel were transferred to walking or cycling, fuel consumption would decrease by 55 million litres per year, which corresponds to
a reduction in carbon dioxide emissions of slightly more than 22,300 tonnes.
Car travel, on the other hand, increases the risk of a sedentary lifestyle, overweight and obesity.
Investing in pedestrian and bicycle paths in and around urban areas has
often proven to be profitable in terms of public finances thanks to the fact
that physical activity can prevent chronic illness, human suffering as well
as reduce sickness absence, and production losses , thereby contributing to
avoiding major costs to society. There are still considerable deficiencies in the
infrastructure for pedestrian and bicycle traffic in Sweden despite some improvement of the situation in many towns and cities in the past decade. There is in
part a need to correct deficiencies in existing networks, and in part a need for
expansion to satisfy the growing interest in cycling. The need for an expansion
of pedestrian and bicycle paths is particularly large between municipalities and
urban areas located near one another in a region. Bicycle paths between urban
areas are particularly important in dense stretches and areas with potential for
bicycle tourism.
However, investments in infrastructure for walking and cycling in Sweden
have not been enough, considering society’s targets for the environment, sustainable development, public health and traffic policy. A higher prioritisation
at all levels is necessary to achieve growing active transport in society. Pedestrian and bicycle traffic must be integrated into an overall planning of the
traffic situation to show the significance of active transport being an important
part of the traffic system.
International and national urban projects indicate that it is possible to
increase active and safe transport by, for example, introducing speed-reduction
measures such as narrowed lanes, raised intersections, investments in car-free

Active transport
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infrastructure for walking and cycling, reduced road space for motor vehicles,
and introducing principles for “a safe street”. Making environments safer for
pedestrians and bicyclists is probably one of the most important actions for
encouraging more people to adopt an active lifestyle. At the same time, these
actions can prevent injury and death among unprotected travellers.
Greater investment in active transport also has considerable potential to
reduce the problems with traffic jams, reduce emissions of air pollution and
harmful particles, prevent traffic noise and contribute to more efficient energy
consumption. When decisions on infrastructure investments are made, their role
in promoting quality of life and social interaction should not be forgotten.
Bicycle and pedestrian traffic should be viewed as types of transport in their
own right and not just be treated as unprotected travellers.
This text presents a number of directional documents that can provide support to strategies for the built-up environment to facilitate active transport.
These documents can function as guides in local and regional urban planning
and public health efforts. Another guide in these efforts is to study how others have worked on these issues. Consequently, this text also provides some
examples of what has been done in various municipalities to shape supportive
environments for physical activity. Successful efforts are underway in many
places, but there are still insufficient environments for active transport. What
then is it that we need to achieve in society to promote physical activity? The
text also presents some of the challenges we face.
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Inledning

mycket gång- och cykelvänliga, de var kompakta med
utbud och service nära tillgängligt. Biltrafiken var inte alls lika omfattande
och utbredd som den är i dag och gatorna var främst utformade för att passa
fotgängaren. Att få tillräckligt med fysisk aktivitet under dagen var för de allra
flesta inget problem, eftersom människor fick sin dagliga dos fysiska aktivitet
genom promenader när de skulle uträtta ärenden, genom hushållsarbete och
genom fysiskt krävande arbetsuppgifter. Vardagsaktiviteter som gång och cykling som aktiv transport var lika naturligt som att sova eller äta.
I dagens samhälle har vi i hög grad separerat hushåll, arbetsplatser, affärer, skolor och fritidssysselsättningar fysiskt, vilket starkt gynnat bilismen på
bekostnad av gång och cykling och i viss mån även kollektivtrafik. Bilen har
möjliggjort ökad mobilitet men samtidigt bidragit till ett ökat rörelsetvång i
vardagen genom att avstånden till målen har ökat. Det ökande bilåkandet har
medfört en infrastruktur som främst anpassats för bilismens behov och förutsättningar. Gång- och cykeltrafikens andel av resorna har minskat och beräknas fortsätta minska i framtiden om inte resurstilldelningen ökas och högre
prioritet för aktiv transport ges. Bilåkandet har ökat dramatiskt och beräknas
fortsätta att öka kraftigt.
På senare år har dock frågor om tillgänglighet, säkerhet och trygghet för
fotgängare och cyklister fått större fokus och hamnat högre på dagordningen
hos exempelvis många kommuner i takt med en ökad insikt om behovet av att
uppmuntra mer miljömässigt hållbara transportsmedel. Med tanke på klimatförändringarna finns nu en historisk möjlighet att göra något för att cykeltrafiken ska spela en roll i klimatomställningen.

Förr var våra städer
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VIKTIGA BEGREPP
Aktiv transport
Aktiv transport är en icke motordriven transport till en viss given destination
(till exempel arbetsplatsen eller skolan) som innebär fysisk aktivitet och
ökad energiförbrukning jämfört med viloläge. Aktiv transport handlar främst
om gång och cykling, men kan även innebära att färdas med skateboard,
rullskridskor, rullstol, spark, kanot och så vidare. Motion eller rekreation är ett
mål i sig till skillnad från aktiv transport.

Aktivt liv
Aktivt liv innebär en fysiskt aktiv livsstil som integrerar fysisk rörelse i
vardagsaktiviteter, till exempel att cykla till arbetsplatsen, promenera till
affären och för att uträtta ärenden. Ett aktivt liv är alltså inte begränsat till
motion på fritiden.

Stödjande miljö
En stödjande miljö är i detta sammanhang en miljö som underlättar aktiv
transport, den kan vara:
FYSISK, exempelvis gång- och cykelbanor, cykelparkering och möjlighet att

passera trafikerade leder säkert.
SOCIAL, exempelvis skolors initiativ till vandrande skolbuss.
POLITISK, exempelvis politikers beslut att prioritera miljömässigt hållbara

transportsätt.
Att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet innebär ofta åtgärder som rör
alla tre dimensionerna samtidigt.
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Hälsoeffekter av aktiv transport

av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet eftersom
den markant ökar möjligheten att en person uppnår rekommendationen för
fysisk aktivitet och hälsa, samtidigt som den är miljövänlig och bidrar till en
ekologiskt hållbar utveckling (3). Att regelbundet promenera eller cykla till
exempelvis affärer, olika aktiviteter och arbetsplatsen ökar sannolikheten att
människor är tillräckligt fysiskt aktiva, vilket för med sig en lång rad positiva
hälsoeffekter. Regelbunden aktiv transport kan bland annat
 minska risken för att dö i förtid med ungefär 40 procent (19)
 höja HDL-kolesterolet (”det goda kolesterolet”) (20)
 minska risken för att utveckla högt blodtryck (21).
Aktiv transport är en

Annan forskning visar att medelålders män som cyklade eller promenerade till
och från jobbet regelbundet hade lägre kroppsvikt och mindre viktuppgång över
tid oavsett om de ägnade sig åt träning eller motionsaktiviteter på fritiden (22).
En dansk befolkningsstudie visade att risken för att dö i förtid hos dem
som regelbundet cyklar till jobbet är 30 procent lägre jämfört med dem som
inte cyklar till jobbet varje vecka (23). De som började cykla oftare till jobbet
under studiens gång hade 36 procent lägre risk för förtida död jämfört med
dem som trappade av på cyklingen eller slutade helt. En finsk beräkning visar
att om ytterligare 8 procent av befolkningen valde att promenera eller cykla till
jobbet skulle det medföra en minskning av dödsfall i hjärt-kärlsjukdom med 3
till 7 procent (24).
Bilåkande, däremot, ökar risken för en stillasittande livsstil, att utveckla
övervikt och fetma, högt blodtryck och psykisk ohälsa. Bilåkande bidrar även
till att öka isolering och segregation, buller, luftföroreningar och utsläpp av
växthusgaser, samtidigt som det motverkar sociala relationer i bostadsområdet
och minskar många gruppers (barn, äldre med flera) rörelsefrihet i samhället.
Både att åka längre sträcka och längre tid med bil ökar risken för inaktivitet
och fetma (3).
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Andra positiva effekter
av aktiv transport

Ytterligare positiva effekter av att satsa på aktiv transport, såsom utbyggnad av gång- och cykeltrafiken i tätort och regionalt, är att
 det leder till förbättrad tillgänglighet för fotgängare och cyklister
 det förbättrar säkerheten och tryggheten för alla trafikanter
 om fler börjar cykla minskar de utsläpp som transportsektorn orsakar
 det är sannolikt samhällsekonomiskt lönsamt
 det bidrar till jämställdhet i transportsystemet eftersom kvinnor promenerar, cyklar och använder kollektivtrafik mer än män, som åker mer bil
 det kan bidra till lokal utveckling bland annat genom ökad cykelturism (25)
 städer med en stor andel cykeltrafik ofta också utvecklar en attraktiv och
levande stadsmiljö, särskilt i centrumområdena, vilket bland annat beror på
att mindre ytor krävs för bilgator och parkeringar (26).

Alla bör ha rätt till en trygg, säker och stimulerande miljö, bland annat när
det gäller att kunna cykla till och från jobbet, skolan, fritidsverksamheter och
kollektivtrafik. Promenad och cykling är dessutom sociala aktiviteter på ett
helt annat sätt än vad bilåkande är. På så sätt kan de bidra till goda sociala
relationer och sammanhållning i bostadsområdet och motverka att människor
blir isolerade. Alla dessa perspektiv, inklusive motortrafikens negativa effekter, måste vägas in i transportplaneringen och vid resurstilldelning. Så har inte
skett hittills, vilket har gjort att gång- och cykeltrafiken ofta spelat en undanskymd roll i transportsystemet (27).
Det finns även samhällsekonomiska intressen av att öka gång- och cykeltrafiken. Naturvårdsverket (28) har beräknat att hälsoeffekten av ökad cyk-

!
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VISSTE DU ATT:
Det kostar i genomsnitt en miljon kronor att anlägga 1 kilometer asfalterad
gång- och cykelväg på landsbygden och två miljoner i tätort. Om det
finns ”överbliven infrastruktur” (nedlagd banvall, gammal traktorväg och
så vidare) är investeringskostnaden lägre, ungefär 300 000 kronor per
kilometer. Motsvarande kostnader för att anlägga en kilometer bilväg är
dramatiskt mycket högre (25, 26).

ling uppgår till 2 600 kronor per år och nytillkommen cyklist eller 20 kronor
per timme. Den samlade nyttan av ökad cykling (minskad biltrafik, minskade
utsläpp och hälsoeffekter) har beräknats till ungefär 35 kronor per cyklad
timme (25). Naturvårdsverket (28) anger även att hälsoeffekten av ökad cykling kan bli ända upp till 8 300 kronor per år (det vill säga 50 kronor per
timme) för varje nytillkommen cyklist om det även finns kampanjer som uppmuntrar medelålders och äldre personer att cykla mer. Forskare menar att det
är rimligt att räkna med att investeringar i nya bilfria cykelvägar i genomsnitt
ger upphov till samhällsekonomiska nytta motsvarande 38 kronor per cyklad
timme (25).
En stad som satsat stort på cykling är Odense i Danmark. I projektet satsades 20 miljoner danska kronor under perioden 1999–2002 på ökad gång- och
cykeltrafik. Utvärderingen visade att den samhällsekonomiska besparingen
blev 33 miljoner danska kronor, det vill säga en vinst på 13 miljoner. På köpet
fick Odense en attraktivare stadskärna när det gäller förutsättningar för ett
aktivt liv (29). Läs mer under ”Lärande exempel”.

Ungefär en halvtimme brukar man kunna tänka sig att lägga på sina resor till respektive
från arbetet. För den som cyklar motsvarar den tiden en färdväg på knappt 7 kilometer som
kvinna och 9 kilometer som man. De allra flesta som bor och verkar i Sveriges tätorter har
kortare väg än så till arbetet. Cykeln har således stor potential för att man ska kunna ta sig
till och från arbetet. Men för att den potentialen ska nyttjas bör cykelfärden kännas trygg.
peter schantz, docent och forskningsledare för tema rörelse, hälsa och miljö
vid gymnastik- och idrottshögskolan i stockholm
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VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET?
Fysisk inaktivitet orsakar varje år cirka 600 000 dödsfall och leder till att 5,3
miljoner friska levnadsår går förlorade på grund av förtida död och sjukdom
i Europa (1). Fysisk inaktivitet ökar kraftigt risken för många kroniska
sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, högt blodtryck,
benskörhet, depression och vissa former av cancer, medan regelbunden
fysisk aktivitet och motion är en påtaglig ”friskfaktor” som främjar hälsa,
välbefinnande och livskvalitet (6, 7).
Stillasittande livsstil, tillsammans med felaktiga kostvanor, är även den
primära orsaken till den dramatiska ökningen av övervikt och fetma vi sett
de senaste trettio åren. Ungefär hälften av männen och fyra av tio kvinnor
i Sverige är överviktiga eller feta. Den snabbaste ökningen av övervikt och
fetma har skett bland barn (9).
Fysisk inaktivitet kostar samhället stora belopp varje år, utöver
sjukdomsbördan och det mänskliga lidandet. Vetenskapliga studier visar
att inaktiva människor har markant högre sjukvårdskostnader än aktiva
människor, och att en ökning av hälsofrämjande fysisk aktivitet hos tidigare
inaktiva personer kan leda till stora besparingar för samhället (7).
Det är svårt att exakt beräkna hur mycket fysisk inaktivitet kostar det svenska
samhället. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att kostnaden för en
nation med 10 miljoner invånare, där hälften av invånarna är otillräckligt fysiskt
aktiva, uppgår till mellan 7 och 8 miljarder kronor eller 2 200–4 400 kronor
per person och år (13). En svensk rapport beräknade kostnaden i Sverige till
6 miljarder kronor år 2003, oberoende av kostnaden för övervikt och fetma (15).
Sannolikt är den totala kostnaden högre eftersom inte alla kroniska sjukdomar
som har ett samband med en stillasittande livsstil är inräknade. Övervikt och
fetma kostade det svenska samhället ytterligare 16 miljarder kronor år 2003 (17).
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Förutsättningar för aktiv transport

Endast cirka 10 procent av alla resor i Sverige i dag sker på cykel (30), vilket är

mindre än en femtedel av andelen på 1950-talet. Prognoser gör gällande att biltrafiken kommer att fortsätta öka kraftigt de närmaste årtiondena. Cykeln har
de senaste 50 åren successivt marginaliserats från att vara ett självklart transportmedel till att mer och mer uppfattas som ett redskap för sport, motion och
rekreation för vuxna och som ett lekredskap för barn (31). Bilåkandet i Sverige
har ökat dramatiskt sedan femtiotalet, vilket medfört stora problem med bland
annat buller, luftföroreningar och andra miljöskadliga utsläpp, samt skador
och dödsfall i trafiken. Det har även försvårat vissa former av fysisk aktivitet,
till exempel när det gäller barns rörelsefrihet och gång och cykling till arbetet
för vuxna. När affärer utlokaliserats har det blivit svårare att göra inköp per
cykel. På senare år kan dock ett ökande intresse för att cykla och för att stödja
cykeltrafik skönjas. Att verka för att förbättra förutsättningarna för gång- och
cykeltrafik inom en kommun, att främja promenad och cykling i stället för
bilåkande, leder till förbättringar på en lång rad viktiga folkhälsoområden.
Under de senaste 20 åren har det skett en viss utbyggnad av cykelvägar i
Sverige och det har genomförts vissa andra åtgärder för cykeltrafiken, men inte
alls i den omfattning som är motiverad med hänsyn till biltrafikens utveckling
och samhällets mål i fråga om miljö, folkhälsa och trafikpolitik (25, 27, 31).
För att nollvisionen om antalet dödade i trafiken ska bli en realitet krävs bland
annat en omfattande satsning på utökad infrastruktur för gång och cykling
i tätorter och mellan tätorter eller mellan kommuner. Bristerna är stora när
det gäller sammanhängande och tillräckligt ”finmaskiga nät”. Bilarna tränger
också undan cykeltrafiken i gaturummet. Fartdämpande åtgärder är ett annat
exempel på insats som skulle förbättra säkerheten och tryggheten, inte bara för
fotgängare och cyklister, utan alla trafikanter (32).
En väl utbyggd infrastruktur – helst bilfri – för gång och cykling är viktig. Det finns ett samband mellan omfattningen av infrastruktur för gång och
cykling och det faktiska användandet. Exempelvis har man konstaterat att ju
större cykelvägnät som finns i staden, desto mer cykeltrafik (3).
Den svenska cykelstrategin (26) och många rapporter på senare år [3, 23, 28]
menar att det finns stora brister i infrastrukturen för cykeltrafik i Sverige. Cykelstrategin föreslår ett antal insatser för att åtgärda problemen, bland annat att
 bygga nya länkar för att skapa sammanhängande cykelvägnät
 satsa på förbättrat underhåll
 bygga bilfria cykelbanor
 förbättra vägvisningen
 förbättra utbudet av och kvaliteten på cykelparkeringar.
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Förändringar i livsstil och konsumtionsmönster är nödvändiga om vi ska kunna uppnå långsiktiga samhällsmål om miljö och folkhälsa. De politiska budskapen måste åtföljas av signaler
i verkligheten som visar att budskapen är allvarligt menade. Den som låter bilen stå och väljer
cykeln måste styrkas i sitt val och mötas av en uppmuntrande trafikmiljö som signalerar
ansvar och engagemang. För det krävs att planering för cykeltrafik ges högre status med höga
krav på kunskap och kompetens i alla led. ingemar ahlström, cyklist och cykelexpert
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Promenadvänlighet och tillgänglighet
När det gäller svenska gångmiljöer finns liknande brister i infrastrukturen.
Besiktningar av gångmiljöer i några svenska städer visar att det ofta finns ett
antal stora brister som kan motverka promenad, däribland
 bristfällig kontinuitet hos gångförbindelser
 barriärer som skär av och delar staden, vilket medför riskfyllda och obekväma passager över starkt trafikerade gator
 breda gator som inbjuder till höga hastigheter för motorfordon
 dåligt anpassade miljöer för funktionshindrade, till exempel avsaknad av
ledstänger, avfasade kantstenar, branta trappor, få sittmöjligheter
 hinder på trottoarer och gångvägar, exempelvis i form av parkerade bilar
och skyltar
 avsaknad av information om målpunkter och säkra gångpassager
 hållplatser som är svåra och riskfyllda att nå
 mörka och trånga gångtunnlar, dålig belysning, skymmande buskage etcetera som skapar otrygghet
 otydlighet om vad som är gångbana och vad som är cykelbana
 bristfälligt underhåll som ger gropar och uppstickande brunnslock, undermålig snöröjning, vilket medför halkrisker och risk för fallskador (33).
Ett annat problem rör vägars och järnvägars effekt på framkomlighet och tillgänglighet för både fotgängare och cyklister och barriäreffekten ökar ständigt.
När nya väg- eller järnvägssträckningar byggts har man ofta inte värderat en
generell tillgänglighet för gående och cyklister. I stället har man bara tittat på
enskilda fastighetsägares behov eller omkringliggande ”officiella” målpunkter.
Därigenom har de möjliga rörelsemönstren snävats in, och äldre småvägar
och stigar skurits av. Det blir allt svårare att röra sig tvärs över landskapet. I
tätorternas närhet är detta särskilt viktigt för vardagsaktiviteterna – att kunna
ta sig ut till det egna svampstället, vitsipps- eller blåbärsbacken i skogsområdet
i närheten av bostaden, att hitta sammanhängande promenadrundor som går
att variera. Passager av järnvägar och förbifartsleder är därför viktigt i tätorternas närhet.
Forskning visar att människor går och cyklar mer om gator och stråk binder
samman viktiga målpunkter, därmed tydliggörs betydelsen av närhet och tillgänglighet. Människor tenderar att promenera mera om de har viktiga destinationer som hemmet, tåg- eller busstation, restauranger och andra matställen
inom cirka en kilometer från sin arbetsplats (34). När det gäller cykling kan
avståndet generellt vara längre, 3–5 kilometer (35).
Ett viktigt argument för att en kommun ska satsa på ökad gång- och cykeltrafik och minska bilåkandet är att mer yta i stadskärnan kan vikas åt sådant
som människor normalt uppfattar ha attraktiva upplevelsevärden, exempelvis parker, blomarrangemang och annan grönstruktur, skulpturer, promenadstråk, vattenarrangemang och dammar, lekplatser och näridrottsplatser.
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Cykla till jobbet – vad krävs?
Det är intressant att med ett helhetsperspektiv titta på exempelvis vad som
faktiskt krävs för att människor ska göra det till en vana att cykla till arbetsplatsen. Innan man realistiskt kan förvänta sig att människor ska börja cykla
till arbetsplatsen regelbundet krävs bland annat att
 man har fått lära sig och kan cykla (= utbildning, färdigheter)
 man har (och har råd med) en cykel (= preferenser, ekonomi)
 man får ha cykeln i fred i området där man bor (= säkerhet, miljö)
 man är motiverad att cykla till arbetsplatsen (= personliga behov, värderingar och preferenser)
 avståndet till arbetsplatsen inte är överväldigande långt (= avstånd, miljö)
 det finns säkra och trygga förutsättningar för att kunna cykla till jobbet (trafikseparerade, väl underhållna och breda cykelbanor, informationsskyltar
och så vidare) (= miljö)
 man får ha cykeln i fred i anslutning till arbetsplatsen, det vill säga att det finns
låsanordningar och förvaringsutrymmen (= organisationspolicy, miljö)
 det finns dusch och omklädningsrum på arbetsplatsen (= organisationspolicy, miljö).
Många aspekter ovan handlar om utformningen av vår omgivande fysiska
miljö. Att öka regelbunden cykling till arbetsplatsen – speciellt för att uppmuntra dem som inte vanligtvis tar cykeln vid någon form av transport – kräver sannolikt såväl kampanjer riktade till individen och organisationer som
förändringar av den byggda miljön.
Att utforma stödjande miljöer för ökat cykelanvändande är en strukturell
åtgärd som förhoppningsvis blir bestående flera år framåt i tiden. Åtgärden når
alla människor som rör sig (eller börjar röra på sig på grund av den stödjande
miljön) i området oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, etnisk bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Att nå individen med information, exempelvis genom
kampanjer, kan vara en bra men inte lika hållbar strategi som att åstadkomma en
god fysisk planering. Informationskampanjer når inte fram till alla och är dessutom en färskvara, eftersom människor behöver påminnas och nya generationer
växer upp som även de måste få informationen. Informationskampanjer kontra en
fysiskt stödjande miljö för främjande av fysisk aktivitet behöver sättas in i relation
med en långsiktig kostnadseffektivitet och en hållbar miljöstrategi (3).
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Av oskyddade trafikanter som blir påkörda av en bil i 50 kilometer/timme omkommer cirka
8 av 10. Om hastigheten däremot är 30 kilometer/timme klarar sig 9 av 10. Det är därför
kommuner nu inför 30-zoner i hög takt. 30 kilometer/timme är en så kallad nollvisionsstandard för de oskyddade trafikanterna. Sedan 1997 har införandet av 30-zoner i svenska
kommuner inneburit att cirka 140 liv har sparats. Men det handlar inte bara om det yttre.
Både de oskyddade själva och bilisterna måste förstå att det inte är riskfritt i trafiken. Vi får
därför inte glömma bort att lägga stor vikt vid trafikutbildning i skolan, körkortsutbildning
och annan information som kan höja medvetandet om riskerna i trafiken. nils petter
gregersen, trafiksäkerhetschef, professor folkhälsovetenskap, ntf

!

		

VISSTE DU ATT:
Andelen cykelresor i Sverige skulle öka med minst 50 procent om alla
kommuner hade samma resmönster som framträdande cykelstäder som
till exempel Linköping, Umeå, Hässleholm, Lidköping, Örebro, Västerås,
Gävle, Lund och Malmö (26).
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Fokus på barns aktiva transport
till och från skolan

Regelbundna promenader till skolan har visat sig ge en rad positiva effekter
på barns hälsa – bland annat motverkar det depression, aggressivitet och hotfullhet samt oro och ängslan. Färre psykosomatiska problem, bättre motoriska
färdigheter och bättre lungfunktion är ytterligare vinster som finns dokumenterade. Barn som går till skolan förbättrar sin koncentration och emotionella
hälsa samt uppvisar mindre aggressivt beteende jämfört med barn som åker
buss (3).
Att dagligen gå eller cykla till och från skolan leder för de flesta barn till
högre veckoförbrukning av energi än vad två timmars deltagande i ”Idrott och
hälsa” gör, och barn som går eller cyklar till skolan är dessutom involverade i
mer ansträngande lekar när de kommer fram till skolan än vad barn som blir
skjutsade i bil är. Studier visar att de allra flesta barnen själva föredrar att gå
eller cykla om de har ett val (5). För barn är transporter inte endast ett sätt att
röra sig mellan målpunkter, utan även tillfälle för lek, rekreation, samvaro med
andra barn, upptäckter och utforskande längs vägen. De stimuleras av omgivningen precis som vuxna. Utemiljön är en form av lärande och utveckling – en
informell lärandemiljö (10–12).
Att själv gå eller cykla till skolan innebär alltså stora fördelar. Trots det
minskar den aktiva transporten och ersätts av bilskjutsande i Sverige. På 1970talet gick eller cyklade över 90 procent av barnen till och från skolan. Vid mitten av 1990-talet var motsvarande siffra nere i 77 procent. Vägverkets senaste
undersökning 2006 visar att den negativa trenden fortgår. År 2006 var det
endast 58 procent som gick eller cyklade till skolan (14). Det finns anledning
att misstänka att den ökande biltrafiken i Sverige kommer göra det svårt att
vända trenden om inte mer resurser satsas och prioriteringar görs för att åstadkomma förändringar.
Man kan konstatera att en mycket stor andel av barnen i Sverige har en
otrygg skolväg för gång och cykling om man generaliserar resultatet från en
svensk studie i sex mellanstora städer (16). Säkrast och tryggast var situationen i Alingsås som hade det mest tillgängliga gång- och cykelvägnätet för
barns skolväg. Trots detta var det endast drygt 30 procent av barnen som hade
en säker och trygg skolväg.
Bland annat amerikanska studier visar att det är fullt möjligt att genom förbättringar av den byggda miljön markant öka andelen barn som själva kan ta
sig till och från skolan till fots eller med cykel. Detta gällde även områden som
tidigare uppfattades som mycket otrygga för barns aktiva transport (18).
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Cykeln i transportsystemet
Trots att politiska mål anger att cyklingen ska öka i Sverige, är trenden sedan
länge en annan – cyklingen minskar medan bilåkandet ökar och förväntas
öka ännu mer i framtiden. Åtskilliga exempel runt om i världen visar dock att
det är fullt möjligt att överföra bilresor till cykling, speciellt de korta resorna.
Korta resor utgör ungefär hälften av alla bilresor och dessa smutsar ner mer
än längre resor, eftersom katalysatorn fungerar först när motorn är varm. Politiska beslut och aktiv samhällsplanering har möjliggjort kraftfulla satsningar
på gång- och cykeltrafik i ett stort antal städer (se ”Lärande exempel”). Även
om många kommuner i Sverige har tagit tag i uppgiften att bygga ut gång- och
cykelvägnätet, kan man konstatera att cykeltrafiken inte når de resurser som
krävs för att åstadkomma förändringar (27). Det är därför intressant att titta
på cykeln i transportsystemet och de prioriteringar och val som görs.
Spolander (27) menar att cykeltrafiken inte är integrerad i transportplaneringen och att området har låg status bland tjänstemännen: ”Man har inte
riktigt förstått eller accepterat att cykeln tillhör transportsystemet, och man
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Miljöaspekten är ett viktigt skäl till att uppmuntra cykling. Cykeln avger inga avgaser, genererar inga koldioxidutsläpp och har inga partikelutsläpp som behöver filtreras. Cykeln bullrar
inte och är utrymmessnål i rörelse och när den är parkerad. Cykeldäck river inte upp några
asfaltspartiklar och maler inte ned sand till små fina partiklar som svävar runt i luften tillsammans. Dessa luftpartiklar som biltrafiken genererar beräknas döda fler människor än trafikolyckorna. I olycksstatistiken lyser cyklisterna med sin frånvaro när det gäller skador på andra
trafikanter. Med tanke på cyklingens alla kvaliteter så skulle man tro att cykling är det mest
omhuldade transportslaget. Så är långt från fallet. klas elm, ordförande svensk cykling

kan ifrågasätta om cykelinfrastruktur planeras överhuvudtaget. Ofta tillkommer cykelinfrastruktur ad hoc, vilket visserligen gör att cykelinfrastruktur blir
till, men inte alltid där den bäst behövs för att uppnå samhälleliga mål. Det
handlar om att cykeltrafik ska integreras i all transportplanering, inte att den
ska hanteras separat vid sidan om.”
Ahlström (31) menar att om cykeln ska få någon betydelse för miljö och
folkhälsa är det nödvändigt med ett helhetstänkande där målen överordnas
formerna. ”Dagens förvaltningskultur med starkt sektorstänkande leder ofta
till målkonflikter och att viktiga åtgärder av gemensamt intresse inte genomförs eftersom ’någon annan har ansvaret’.”

Problem att ta itu med
Bristfälliga resurser och undanskymd roll generellt
Det allvarligaste problemet rör bristen på resurser. Gång- och cykeltrafiken har
blivit marginaliserad i resursfördelningen inom transportsektorn. Konkurrensen om pengar har hittills inneburit att cykeltrafiken fått cirka 1 procent av de
22–23 miljarder kronor som stat och kommun årligen lägger på drift, underhåll och utbyggnad av vägnätet i Sverige (27). Investeringar i gång- och cykeltrafiken når sällan över 10 procent av den totala budgeten på någon nivå, trots
att andelen resor som sker till fots eller med cykel uppgår till cirka en tredjedel
av alla resor i Sverige. För att öka gång- och cykeltrafiken krävs ökade resurser
och en högre prioritet av frågan.
För att uppnå trafikpolitiska mål måste alltså gång- och cykeltrafiken öka
snabbare än vad andra trafikslag gör. Utbildning av trafikplanerare är ett viktigt steg mot att gång och cykling ska få en mer framträdande roll i persontrafiksystemet.
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Undanskymd roll för en hållbar utveckling
Biltrafiken är den klart största individuella orsaken till bland annat luftföroreningar, utsläpp och buller i Europa. Ingen annan sektor har utvecklats i sådan
ur miljö synvinkel ohållbar riktning som trafiksektorn under de senaste 30–40
åren, enligt WHO (36). Samtidigt använder bilbranschen miljöargument för
att framställa bilen som miljövänlig på flera olika sätt. Cykeln nämns sällan
som ett alternativ i debatten om hur transportsystemet ska bli mer miljömässigt hållbart. Den verkliga miljövinsten sker när resenären väljer cykeln i stället
för bilen. Det finns en övertro på att tekniska lösningar – exempelvis bilar som
drivs på vatten – på egen hand ska lösa problemen med ohållbara transportmönster i dagens samhälle. Cykeln som transportmedel är mindre utrymmeskrävande än bilen och gör att man kan bygga tätare eller använda parkeringsplatser för andra ändamål, till exempel grönområden eller parker.

Negativ stämpel
Ett annat problem är att cykling ofta nämns i negativa sammanhang och sällan får det utrymme i debatten den förtjänar. Cykeln har en negativ stämpel
i massmedia och cyklister nämns ofta som ”trafikfaror” (31): ”Det säkraste
vårtecknet vid sidan av vitsippor är massmedias klagomål på cyklister”, som
Spolander uttrycker sig (27).
Även om det ofta finns fog för att kritisera enskilda cyklisters beteende,
är det värt att notera att extremt få fotgängare blir skadade av cyklister. Av
alla fotgängare som under åren 1990–1995 avled efter något slags kollision
i trafiken, blev 99 procent påkörda av ett motorfordon (31). Ahlström har
poängterat att det som ofta påverkar cyklisters val att följa eller bryta de regler
som finns beror på hur bra eller dåligt trafikmiljön är utformad för cyklisternas
villkor: ”Cyklister tvingas ofta till trafikbrott på grund av felaktiga eller dåligt
genomtänkta trafiklösningar. En god trafikmiljö skapar goda trafikanter och
en dålig trafikmiljö skapar dåliga trafikanter.”

Säkerhet och trygghet
Sannolikt avstår många från att cykla i dag på grund av den farliga trafikmiljön i många städer och på vägsträckor mellan tätorter. Risken att dödas eller
skadas i trafiken i Sverige är cirka fem gånger så stor för cyklister som för
bilister. I Stockholm är risken 20 gånger högre för cyklisten (31). Den ökande
hjälmanvändningen, speciellt i större städer, är positiv från säkerhetssynpunkt,
men samtidigt krävs omfattande satsningar på att höja trygghet och säkerhet
i den fysiska miljön och undanröja brister i planering och underhåll av cykelvägnätet för att situationen ska bli acceptabel. Inte minst handlar det om att få
människor att se cykling som ett tryggare färdmedel.
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Intressant är att jämföra trafiksäkerhetsarbetet i Göteborg och Stockholm
under de senaste 15 åren. I Göteborg har cirka 2 300 fartdämpande anordningar byggts, exempelvis fartgupp, upphöjda övergångsställen och cykelöverfarter, rondeller, busstopp med mittrefug med mera. I Stockholm har man
varit mycket försiktig med fysisk fartdämpning. I Göteborg har antalet svåra
personskador minskat med två tredjedelar medan de har fördubblats i Stockholm under samma tid (32).
Det går att förena ökad gång och cykling med ökad säkerhet. I länder med
mer cykeltrafik har cyklisterna en lägre risk att dödas än i länder med liten
cykeltrafik. Detsamma gäller vid jämförelser mellan städer i samma land.
Internationella och nationella stadsprojekt för att öka gång- och cykeltrafiken visar att det är möjligt att kraftigt öka säkerheten, trots att även antalet
resor med aktiv transport ökar (3). Krister Spolander skriver i sin rapport om
cykeln i transportsystemet (27): ”Vill man rekrytera nya cyklister från exempelvis biltrafikanterna, måste cykelmiljön ha minst lika hög kvalitet som bilinfrastrukturen. Detta kan synas vara en självklarhet.”

Mätningar i Storbritannien (Sustrans) visar att nya och ovana cyklister gärna börjar med
utflykter snarare än daglig arbetspendling när det bilfria nätet byggs ut och det blir lättare och
säkrare att cykla. Från hälsosynpunkt kan alltså attraktiva cykelvägar till närbelägna utflyktsmål som badplatser och naturområden vara viktiga. Den snabbt växande cykelturismen
har också betydelse för människors hälsa och för lokal näringsutveckling. per kågeson,
nature associates, cyklist och cykelexpert
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Det finns många svenska och utländska erfarenheter och forskningsresultat
som i mycket högre grad borde omsättas i åtgärder för säkrare och tryggare
gång- och cykeltrafik:
 Säkerheten står i ett motsatsförhållande till höga hastigheter, andelen större
vägar genom ett område, felaktigt placerade busshållsplatser och övergångsställen samt bristfällig belysning (37-40).
 Det är väletablerat att man kan minska hastigheter och risk för kollisioner
med fotgängare och cyklister genom att bygga rondeller, gång- och cykelbanor, vägbulor och att smalna av gator (41).
 Att införa planskilda korsningar i korsningar med mycket trafik minskar
risken för kollisioner med 50–100 procent (26).
 Områden och gatumiljöer som tillåter hög trafikvolym och hög fart orsakar
fler olyckor som till exempel drabbar barn (42).
 Breda raka bostadsgator utan träd bidrar till högre fordonshastigheter (35).
 Risken för kollisioner halveras om gång- och cykelbanan höjs upp över vägbanans nivå vid korsningar (26).
 En tillbakadragen stopplinje för motorfordon där cyklisten ges utrymme
längst fram vid signalkorsningar kan minska risken för personskada med 35
procent (43).
 En sänkning av motorfordons hastighet med 10 procent ger mellan 20 och
35 procent färre skadade trafikanter. Allra tydligast är sambandet för de
svåraste skadorna (44).
 Målade cykelfält i körbanan minskar de cykelolyckor som leder till personskador med 10 procent (26).
 Att bygga ett fartgupp i ett bostadsområde halverar risken att ett barn ska
bli påkört av ett motorfordon i området (45).
 Antalet mörkerolyckor kan minskas med 15–30 procent genom bättre belysning (26).
 I korsningar kan förbättrad belysning minska mörkerolyckorna med 20–40
procent (44).
 En god vinterväghållning på gång- och cykelbanor kan sannolikt minska
olycksrisken med 20–25 procent (44).
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Inriktningsdokument

några dokument som ger stöd till insatser i den
bebyggda miljön för att underlätta för aktiv transport. Inriktningsdokumenten, både de nationella och internationella, blir vägledande i det lokala och
regionala samhällsbyggnads- och folkhälsoarbetet.

Nedanstående dokument är

Regeringens proposition 2005/06:160
Moderna transporter
I regeringens proposition kring moderna transporter finns att läsa: ”Vägverket
bör, i samarbete med kommuner och andra aktörer, verka för bättre förutsättningar för ökad och säker gång- och cykeltrafik för olika grupper av flickor och
pojkar, män och kvinnor. Detta är även positivt för tillgängligheten, folkhälsan
och miljön. De insatsområden som pekats ut i Vägverkets nationella strategi
för ökad och säker cykeltrafik bör genomföras och kompletteras utifrån ett
sådant brett perspektiv. De beslutsunderlag som används vid infrastrukturplaneringen, bland annat statistik om gång- och cykeltrafik, bör utvecklas för att
underlätta utformning och val av åtgärder. Vägverket bör även ägna ökad uppmärksamhet åt samordning av regionala cykelstråk. Banverket bör verka för
att förbättra möjligheterna till kombinerade resor med cykel och tåg” (46).
Skälen för regeringens bedömning är att det finns stora samhällsvinster med
att skapa genomgående, säkra och upplysta gång- och cykelstråk, särskilt i
stadsmiljön. Behovet av biltrafik kan reduceras och därmed luftföroreningarna i särskilt belastade områden. Trafikolyckorna minskar för oskyddade
gång- och cykeltrafikanter när farliga övergångsställen elimineras. En tillgänglig stadsmiljö attraherar också fler besökare vid fler tider på dygnet vilket ökar
tryggheten för utsatta trafikantgrupper. För en stor del av landets befolkning, i
synnerhet barn och ungdomar, är gång och cykling de enda tillgängliga sätten
att ta sig fram i stadsmiljön i de fall kollektivtrafik saknas (46).

Betänkande från Trafikutskottet 2005/06 TU5
Moderna transporter
I betänkandet finns att läsa: ”Ett enigt utskott understryker att cykeln har en given
plats i det hållbara resandet. Cykelfrågan bör därför inte traditionellt betraktas
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enbart som en trafiksäkerhetsfråga utan också som en företeelse med väsentlig
transportpolitisk betydelse. Enligt utskottets mening bör cyklismen främjas med
hjälp av en kombination av olika styrmedel och åtgärder. Det handlar bland
annat infrastrukturåtgärder, trafikbestämmelser, information och kampanjer.”
(47).

Regeringens proposition 1997/98:56
Transportpolitik för en hållbar utveckling
I propositionen uttrycks att ”Vi bör sträva efter ett persontrafiksystem där
bilen har sin plats men där det också finns goda förutsättningar för en säker
gång- och cykeltrafik samt en effektiv och attraktiv kollektivtrafik, som kan
komplettera och ersätta bilen, inte minst för att ge människor utan tillgång till
bil en god transport- och livskvalitet. En ökad andel säker gång- och cykeltrafik kan också bidra till en bättre miljö och ökad hälsa hos befolkningen (48).
Regeringen anser därför att miljö- och trafiksäkerhetsprogram bör utarbetas
för perioden 1998–2007. Härvid bör bland annat relevanta verksamhetsmål och
tillvägagångssätt beskrivas. Som en del i detta arbete bör exempelvis anges hur
andelen säker gång- och cykeltrafik ska kunna ökas samt hur biltrafikens och
moped- och motorcykeltrafikens säkerhet ska ökas. ”Det framtida transportsystemet ska bidra till ekonomisk och social utveckling utan att tära på naturens
resurser, förstöra miljön eller tära på människors hälsa. Det måste vara ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt hållbart, vilket kräver en omställning
och anpassning av trafikpolitiken på naturens och hälsans villkor.” (48).

Regeringens proposition 1996/97:137
Nollvisionen och det trafiksäkra samhället
I Nollvisionen och det trafiksäkra samhället understryks vikten av att ”… ett
långsiktigt hållbart vägtransportsystem bland annat bör innefatta en ökad
cykeltrafik inom tätbebyggt område. Detta riskerar dock att medföra ett ökat
antal skadefall, vilket varken är förenligt med nollvisionen eller samhällets
strävan att nå ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem. Därför bör dödsoch skaderiskerna motverkas genom i första hand lägre hastigheter i blandtrafik inom tätbebyggt område, separering av bil-, gång- och cykeltrafik samt en
hög användning av hjälm.” ”Ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem bör
bland annat innefatta en ökad cykeltrafik inom tättbebyggt område.” (49).
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Regeringens proposition 97/98:145
Miljöpolitik för ett hållbart Sverige
I propositionen Svenska Miljömål redovisas den långsiktiga miljöpolitiken vilken innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta. Här redovisas 15 miljökvalitetsmål vilka är:
frisk luft, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, myllrande
våtmarker samt hav i balans med levande kust och skärgård. En ökad gångoch cykeltrafik får en positiv effekt på flera av de uppsatta miljökvalitetsmålen.
Vägverket har utifrån propositionen fått ett uppdrag av regeringen att ta fram
underlag till stöd för program och planer till ett arbete för en ökad gång- och
cykeltrafik, kollektivtrafik och begränsning av biltrafiken i Sveriges större städer
fram till år 2010 (50).

Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik.
Mer cykeltrafik på säkrare vägar Publikation 2000:8,
Vägverket 2000
I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2000 till Vägverket betonas också
att ”Målet är att andelen gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafikresor ska
öka.” Vägverkets styrelse har under år 2000 tagit initiativet till ett framtagande av en nationell cykelstrategi. Denna har två huvudmål (26):
 Cykeltrafiken ska bli säkrare.
 Cykeltrafikens andel av resorna ska öka.

Nationella folkhälsokommittén 1999
Den Nationella folkhälsokommittén kom under 1999 med sex förslag till
fysiska aktiviteter, varav två berör gång- och cykelvägar. Mål 1, att vägen till
skolan ska vara trafiksäker så att barn utan risk kan gå och cykla dit, samt mål
4, alla ska ges möjlighet till fysisk aktivitet i anslutning till bostaden genom att
cykel- och gångvägar anläggs (51).

Regeringens proposition 2007/08:110
En förnyad folkhälsopolitik
I propositionen står att goda exempel på samhällsplanering i syfte att främja
fysisk aktivitet kan vara en säker och attraktiv gång- och cykelväg, bevarandet
och utvecklingen av parker och grönområden, ökad satsning på säkra skolvä-
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gar för barn, att möjliggöra för rekreation och motion etcetera. Regeringen
avser därför att uppdra till Statens folkhälsoinstitut att utveckla manualer för
att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringen och för att underlätta planering av byggda miljöer.
Regeringen har satt som mål att cykeltrafikens andel av resorna ska öka.
Ökad cykeltrafik förutsätter en attitydförändring bland beslutsfattare och
tjänstemän och att man ser gång- och cykeltrafik som en del av transportsystemet. Vägverket, tillsammans med övriga berörda aktörer, arbetar med
utgångspunkt i den nationella cykelstrategin för ökad och säker cykeltrafik.
Strategin innebär satsningar på cykeltrafiken i kombination med en medveten
samhällsplanering. Det är samhällsekonomiskt lönsamt att stimulera människors vardagsmotion genom kommunal planering och utbyggnad av särskilda
cykelvägar. Banverket, Vägverket och Nutek har hösten 2007 redovisat ett
regeringsuppdrag om hur mer resande ska ske på cykel. Folkhälsoinstitutet har
på uppdrag av regeringen startat ett långsiktigt arbete för att förbättra fysiska
och sociala förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet i befolkningen (52).

Lärande exempel

exempel är att lyfta fram positiva projekt och satsningar av olika karaktär internationellt och nationellt. Det är däremot långt
ifrån en heltäckande beskrivning av vad som faktiskt görs runt om i landet.
I skriften Samhällsplanering för ett aktivt liv finns fler lärande exempel som
berör gång- och cykeltrafik.
Målet med dessa lärande

Region Skåne – ”cykelns landskap”

Region Skåne är i
dagsläget den enda
region i Sverige som
har fastställt en regional cykelplan.

Skåne är den region i Sverige som har satsat allra mest på att försöka öka cykeltrafiken, bland annat genom att inventera och bygga ut cykelvägnäten. Region
Skåne är den enda region i Sverige som har fastställt en regional cykelplan.
Man har även tagit fram en cykelvägvisningsplan. Det finns ungefär 90 mil
cykelväg i dagsläget och inventeringen visade att det finns behov och önskemål
om ungefär lika mycket till. Det byggs i dag ungefär 4 mil ny infrastruktur för
gång och cykling varje år. I Skåne svarar cykeltrafiken för cirka 17 procent av
alla resor, vilket är väsentligt mer än den beräknade andelen på 10 procent för
Sverige i genomsnitt.
Region Skånes vision är: ”I Skåne, ’cykelns landskap’, är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor till och från arbetsplatser,
skolor, fritidsanläggningar med mera på ett väl utbyggt nät av trygga och säkra
cykelvägar som ger god framkomlighet.”
Faktorer som har möjliggjort utvecklingen är Vägverket Region Skånes aktiva
och koordinerande roll, det nära samarbetet mellan kommunerna och god
politisk förankring. Regionens väl utvecklade planförslag för cykeltrafik har
dessutom gjort det möjligt att utvärdera nyttan av satsningarna, vilket ger
viktig återkoppling till beslutsfattare. Arbetet med hur cykelledsplanen fortskrider följs upp årligen.
Rapporterna kan hämtas från www.vv.se  Vägnätet  Cykelleder 
Framtagna dokument.

Göteborg – nya vägvanor för miljö och folkhälsa
Göteborg har uttalade mål att öka andelen cykel- och kollektivresor i staden
för att bidra till en hållbar utveckling. Trafikkontoret i Göteborg arbetar därför intensivt och långsiktigt för att främja ”ett vettigare sätt att röra sig i Göteborgstrafiken”. Arbetet, kallat ”Nya vägvanor”, har blivit mycket uppmärk-
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Bild från föregående
sida: Göteborgs stad
har uttalade mål att
öka andelen cykel- och
kollektivresor i staden.

sammat och framgångsrikt. Nya vägvanor använder bland annat kampanjer
och en hemsida med information och fakta, nedladdningsbara broschyrer och
enkla verktyg för att påverka de val av färdsätt som göteborgaren gör. Under
den Europeiska mobilitetsveckan 2007 uppmanades alla 45 000 kommunanställda att välja andra färdmedel än bilen minst en dag. Cirka 50 procent av
de kommunanställda i Göteborg kör bil till och från arbetet, sammanlagt en
sträcka som motsvarar tio varv runt jorden varje dag. Över 10 000 anställda
antog utmaningen, vilket medförde att man sparade in två varvs bilkörning
runt jorden under kampanjveckan.
Ett annat spännande inslag var satsningen på ”rescoachning” som vände sig
till regelbundna bilpendlare i stadsdelen Lundby. Rescoachningen bestod av
personlig vägledning med hjälp till målsättningar, att höja motivation och hitta
färdvägar och alternativ. Totalt 68 personer deltog i projektet som sträckte
sig från augusti 2006 till februari 2007. Utvärderingen visade att projektet
var mycket lyckat och uppskattat av deltagarna. Bilåkandet minskade från
62 till 27 procent, resorna med kollektivtrafik ökade från 11 till 20 procent,
cykelresorna ökade från 16 till 26 procent och resor till fots ökade från 9 till
26 procent.
Läs mer om projektet på: www.nyavagvanor.se.

Stockholm
– ett gediget arbete i en komplicerad trafiksituation
Cykeltrafikarbetet har länge varit eftersatt i Stockholmsområdet, men på
senare år har ett gediget arbete påbörjats av Trafikkontoret i Stockholms stad
för att främja cykling och förbättra förutsättningarna för cykeltrafik. Marknadsföringen av cykeln som ett konkurrenskraftigt transportalternativ och ett
utbyggt och sammanhängande cykelvägnät har fått allt fler att börja cykla.
Under de senaste tio åren har cyklingen ökat 55 procent i Stockholm samtidigt som olyckorna har börjat minska. Det finns över 5 000 nya cykelparkeringsplatser i dag jämfört med 1998, och nästan 50 kilometer cykelbanor eller
cykelfält har anlagts i innerstaden. Förbättrad infrastruktur och andra förbättringar för cykeltrafikanter i Stockholm har ytterligare ökat cyklingen med 4–6
procent på relativt kort tid. Cyklisterna har fått ett tydligare utrymme i gaturummet och ett nytt vägvisningssystem visar rätt väg. Förbättringen för huvudstadscyklisterna låg bakom utmärkelsen ”Årets cykelfrämjarstad 2007”. Nya
cykelplaner finns för både innerstaden och ytterstaden med avsikt att skapa än
bättre förutsättningar för cykeltrafiken och möta det ökande intresset.
Krister Isaksson, cykelansvarig på Trafikkontoret i Stockholms stad, förklarar: ”Det som vi har gjort bra är att konsekvent satsa på cykellösningar på
huvudgatorna i stället för att hänvisa cyklister till bakgatorna. Cyklisterna vill
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komma fort fram och cykla den kortaste vägen och då är det huvudgatorna
som ska tillgodose det behovet.”
Läs mer på www.stockholm.se.

!

Cyklisterna i Stockholms
stad har fått ett tydligare
utrymme i gaturummet
de senaste åren.

		

VISSTE DU ATT:
Du kan spara 3 000 kronor på ett år genom att ersätta 200 mils bilåkning
med att cykla. (26).
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Ulricehamn – cykling på nedlagda banvallar
I Ulricehamn har kommunen genom ett lokalt investeringsprojekt byggt om
nedlagda banvallar till asfalterade gång- och cykelbanor i tre olika riktningar.
Projektet som sträckte sig över tre år var en satsning för att främja lokal och
regional rekreations-, arbetspendlings- och turistcykling. Stråket har blivit
mycket populärt, inte bara för cyklister, utan även för bland andra inlines-,
rullstols- och rullskidåkare.

Bild från föregående sida: Ett lokalt
investeringsprojekt i
Ulricehamn möjliggjorde att nedlagda
banvallar kunde byggas om till asfalterade
gång- och cykelbanor.

Det finns mer att läsa på www.vasterhavsleden.nu.

Europeiska trafikantveckan
Varje år mellan den 16 och 22 september äger kampanjen Europeiska trafikantveckan rum runt om i Europa. Kampanjens syfte är att stödja och initiera
insatser i trafikmiljön som leder till att städerna blir så säkra, tillgängliga och
hälsosamma att leva i som möjligt. Varje år har kampanjen ett nytt huvudtema.
Europeiska trafikantveckan har sitt ursprung från den EU-stödda kampanjen ”In town without my car”, som startade år 2000 och arrangerades årligen
den 22 september. Sverige undertecknade samma år en deklaration där man
förband sig att stödja, uppmuntra och underlätta för lokala organisationer
och myndigheter att genomföra kampanjen. Deklarationen gäller fortfarande.
Från och med år 2002 utvidgades kampanjen till en hel vecka, 16–22 september, och kom att kallas ”European Mobility Week”. Det svenska namnet är
”Europeiska Trafikantveckan”.
Naturvårdsverket har i samarbete med Vägverket och övriga berörda myndigheter under åren 2001-2003 haft i uppdrag av regeringen att samordna och
utvärdera kampanjen i Sverige. År 2004 utvidgades uppdraget till att omfatta
hela European Mobility Week. Från och med år 2007 är Naturvårdsverkets
uppdrag att vara Kommissionens och kommunernas kontakt i Sverige.
Antalet städer som deltagit i kampanjen har ökat år från år. Länder som haft
starkt stöd för kampanjen på ministernivå har också varit de mest framgångsrika när det gäller deltagarantal och aktiviteter. År 2008 deltog 46 svenska
kommuner.
Läs mer på:
www.naturvardsverket.se/trafikantveckan
www.mobilityweek.eu
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Nederländerna – ”Dutch Bicycle Master Plan”
På grund av den starkt minskande cykeltrafiken och kraftigt ökande biltrafiken
i många städer i Nederländerna under 1960- och 1970-talen krävdes kraftfulla insatser för att försöka uppnå ett mera hållbart transportsystem. Den
långsiktiga cykelplanen i Nederländerna, ”The Dutch Bicycle Master Plan”
från 1992, har haft stor betydelse för cykeltrafiken och samtidigt fungerat
som förebild för många andra länders åtgärder och planer. Cykling har fått
en mycket prioriterad ställning i transportsystemet sedan dess, bland annat
genom införandet av gårdsgator där trafiken är på de oskyddade trafikanternas villkor och motorfordon får framföras i högst gångfart (”woonerven”).
Omfattande förändringar av gator i bostadsområden med planteringar, olika
hinder, gatsten, införande av kurvor, begränsad framkomlighet för privata
motorfordon, lekytor på gatan, bänkar med mera, har medfört en minskning
av trafikskador med 50 procent och en sänkning av hastigheter ned till 13–25
kilometer/timme. Cykelsäkerheten har kraftigt förbättrats och målet att halvera olyckorna har redan nästan uppnåtts.
Motorn i arbetet har varit de femton personer som arbetar med att implementera den nederländska cykelplanen. Ett hundratal cykelprojekt genomförs varje
budgetperiod (cirka 4 år) med en budget på omkring 140–150 miljoner kronor.

Groningen i Nederländerna
– kraftig ökning av cykling och säkerhet
Ett lysande exempel på att det går att vända trender är den nederländska staden Groningen. Tidigare hade bilen en särställning med ungefär lika stor andel
bilresor som i Sverige i dag (det vill säga över 60 procent). I dag står cyklingen
för två tredjedelar av alla resor i Groningen. Under det första året av kraftfulla
åtgärder, bland annat med införande av trafikceller i stadskärnan med förbud
för motorfordon att korsa cellerna, minskade användandet av privata motorfordon med 44 procent, och gång och cykling ökade markant. Man har konsekvent
tagit yta från körbanorna för bil för att skapa utrymme för cykelbanor. Cyklister
har bland annat ett eget körfält i rondeller och alltid grönt ljus i korsningar.

Köpenhamn i Danmark – kombinationsresan i fokus
I Danmark har cykeltrafiken en relativt stark ställning jämfört med i Sverige
och det finns en väl utbyggd infrastruktur. Huvudstaden är ett bra exempel
på hur man politiskt och på tjänstemannanivå prioriterar cyklingen och förutsättningarna generellt till ett aktivt liv. Bland annat finns kvantifierade målsättningar om att fram till 2012 ska antalet allvarliga olyckor halveras, den
upplevda tryggheten ska öka till 80 procent, framkomligheten ska öka med 10
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procent och komforten ska öka. Målet är att cykelns andel av resorna ska öka
från 34 till 40 procent.
Det ges goda möjligheter till kombinationsresor, det vill säga en kombination av kollektivtrafik och cykling. Nästan alla tåg- och busstationer är utrustade med låsbara och väderskyddade cykelparkeringar. Cykel kan medföras
på tågen som personligt bagage. Återkommande rapporter visar att man tagit
kraftfulla steg i riktning mot att uppnå målen.

Cykelprojektet i Odense
i Danmark har genererat en stor samhällsekonomisk vinst,
samtidigt som staden
på köpet har fått en
mycket attraktivare
stadskärna.

Odense i Danmark – cykling sparade 33 miljoner kronor
Odense i Danmark har storsatsat på gång- och cykeltrafik och var dansk
”cykelhuvudstad” mellan åren 1999 och 2002. Ett femtiotal cykeltrafikåtgärder genomfördes fördelade på infrastrukturförbättringar, regeländringar och
kampanjer riktade till allmänheten. En utvärdering visar att cyklingen ökade
med 24 procent efter det att kommunen genomförde satsningen. Var fjärde
resa görs med cykel (25 000 nya cykelresor varje dag i genomsnitt), och hälften
av de nya cykelresorna görs av tidigare bilister. Trots att andelen cykelresor har
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ökat kraftigt har personskadorna för cyklister minskat med 20 procent jämfört
med före satsningen. Folkhälsan har förbättrats genom satsningen. Totalt beräknas 2 131 levnadsår ha vunnits, och dödligheten hos 15–49-åringar har minskat
med 20 procent genom cykelåtgärderna. Ett annat viktigt resultat från Odense
är att en förbättring av tillgängligheten till, och attraktivare utformning av, parker och grönområden ökade invånarnas fysiska aktivitet på fritiden.
Den beräknade samhällsvinsten i pengar uppgår till 33 miljoner danska kronor tack vare lägre sjukfrånvaro från arbetet, en halv dag mindre sjukskrivningsersättning per person och dag och lägre kostnader för hälso- och sjukvårdsbehandling av kroniska sjukdomar. Kostnaden för projektet beräknas till totalt 20
miljoner danska kronor under perioden. Man kan konstatera att cykelprojektet
har genererat en samhällsekonomisk vinst på cirka 13 miljoner kronor, samtidigt som Odense på köpet har fått en mycket attraktiv stadskärna.
Läs mer: Odense Kommune, Trafikministeriet & Vejdirektoratet (2004) Evaluering av Odense
Nationale Cykelby (29). Odense kommun. Hemsida: www.cykelby.dk.

München i Tyskland
– lyckades vända en ohållbar situation
I München i Tyskland har myndigheterna i över trettio års tid agerat kraftfullt
för att öka och förbättra möjligheterna till cykling. Det främsta motivet är
identiskt med det i Nederländerna – en ohållbar trafiksituation. Man har satsat
på byggande av omfattande infrastruktur för gång och cykling, hastighetssänkande fysiska åtgärder för motorfordon, minskat antalet parkeringsplatser för
privata motorfordon, infört subventioner för cykling som aktiv transport med
mera. Det finns 140 mil cykelvägnät i München i dag, möjligheterna att hyra
en cykel vid bland annat tågstationer är mycket goda och ett helt kvarter vid
tågstationen är anlagt för cykelparkering. Åtgärderna har ökat cyklingen med
150 procent mellan 1972 och 1995.
Flera kommuner och städer internationellt har tagit fram en prioritetsordning för resurstilldelning till de olika trafikslagen. I exempelvis York i England
har man länge satsat på tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Bland annat
har följande prioritetsordning fastställts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Fotgängare
Människor med funktionshinder
Cyklister
Kollektivtrafikresenärer (buss, tåg, båt, taxi)
Moped- och motorcykelresenärer
Kommersiella transporter (leveranser, tungt gods)
Bilåkande turister, besökare, handlare
Bilåkande arbetspendlare

ÅRETS CYKELFRÄMJARSTÄDER GENOM ÅREN

Varberg, Årets cykelfrämjarstad 2008.

Årets cykelfrämjarstad utses av Cykelfrämjandet (www.cykelframjandet.se).
Vinnare genom åren:
1997	Gävle

2002 	Linköping

2006 	Piteå

1998	Gagnef

2003 	Örebro

2007 	Stockholm

2000	Eskilstuna

2004 Halmstad

2008 	Varberg

2001	Lund

2005 Malmö
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Det nationella planet

Den nationella cykelstrategin
Vägverket har tillsammans med dåvarande Svenska Kommunförbundet tagit
fram en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykeltrafik (26). Målet är
att cykeltrafikens andel ska öka samtidigt som säkerheten förbättras. Strategin
innehåller en lång rad åtgärder inom fem insatsområden: Infrastruktur, Organisation, Kunskapsuppbyggnad, Kommunikation och Uppföljning.
Föreslagna åtgärder som rör byggd miljö är framför allt:
 Vägvisning och skyltning: God vägvisning ger bättre service och information
till cyklister och marknadsföring av cykling som attraktivt alternativ till
andra transportsätt.
 Cykelparkering: En bra cykelparkering möjliggör säkrare cykelförvaring
nära viktiga målpunkter. Om inte cykelparkeringen vid viktiga målpunkter
är utformad på ett systematiskt sätt kan framkomlighetsproblem för personer med funktionsnedsättning uppstå.
 Drift och underhåll: Bra underhåll och skötsel av cykelbanor året runt ökar
framkomligheten och bekvämligheten, minskar risken för punktering och
kan förlänga cykelsäsongen.
 Kombinationsresan: En kombinerad användning av cykling och kollektiva
transporter ökar cyklingens aktionsradie markant. Genom att exempelvis
göra det möjligt för människor att ta med sig cykeln på bussen eller tåget
eller att tillhandahålla säker cykelparkering vid hållplatser kan man göra
cyklandet mer attraktivt.
Den nationella cykelstrategin anses av många vara ett bra dokument med förslag på hur förutsättningarna för cykeltrafik kan förbättras, men en utvärdering år 2003 visade att genomförandet knappt hade påbörjats, bland annat
på grund av bristfälliga ekonomiska resurser (53). Under 2006 bedömde Vägverket att 7 procent av åtgärderna i strategin hade genomförts. Positivt är att
det nu finns en nationell samordnare samt cykelansvariga inom varje region.
Framtiden får utvisa hur detta påverkar utformningen av förutsättningar för
cykeltrafik nationellt och på andra nivåer.
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Biltrafiken har ökat enormt i vårt land, och trenden är att den
kommer att fortsätta att öka. Gång- och cykeltrafiken har legat på
i stort sett oförändrad nivå under de senaste 20 åren samtidigt
som biltrafiken har ökat med cirka 50 procent (2). Vägverket bedömer att
gång- och cykeltrafiken kommer att minska med 4 procent till år 2010 medan
biltrafiken förväntas öka med 29 procent under samma period (4). I Stockholms
län, där 20 procent av Sveriges befolkning bor, beräknas resandet med bil öka
med hela 70 procent, medan kollektivtrafiken väntas öka med bara 15 procent
fram till år 2030 med nuvarande resurstilldelning och trafikprioriteringar (8).

NATIONELLA UTMANINGAR
 Prioritera frågor som rör gång- och cykeltrafik högre.
 Öka andelen av persontrafikresurserna som går till att främja gång- och
cykeltrafik.

 Sammanställ de regionala behoven och långsiktiga investeringsplanerna
i en cykelplan för Sverige för att visa på det totala behovet och vad som är
möjligt att uppnå under 10 år framöver, inför regelbunden uppföljning.

 Regeringen kan främja användandet av enhetliga redovisningsmetoder
i länen/regionerna, exempelvis vad gäller fördelningen av medlen till
miljöåtgärder, cykelvägar samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder.

 Ta tillvara och förverkliga många av de framgångsrika koncepten och vunna
erfarenheterna från satsningar på gång- och cykeltrafik internationellt,
exempelvis vad gäller trafiklagstiftning och innovationer.

 Arbeta fram nya kalkylmodeller som korrekt värderar fördelar och nackdelar
med investeringar i motortrafik – dessa behövs eftersom nuvarande
kalkylmodeller övervärderar investeringar i motortrafik genom att många
negativa konsekvenser av motortrafik inte tas in i planeringen. Åtgärden
är viktigt för att ge ett rättvisare perspektiv på gång- och cykeltrafik genom
att investeringar i sådan trafik förutsättningslöst kan prövas mot andra
färdmedel för att uppnå mål inom trafikpolitik, stadsutveckling, miljö och
folkhälsa.

 Se över ansvarsfrågor och regeltillämpning för att ge bättre förutsättningar
för cykeltrafik.
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Det regionala behovet

Det finns fortfarande stora brister i infrastrukturen för gång- och cykeltrafik i Sverige trots en viss förbättring av läget i många tätorter det senaste
årtiondet. Dels finns behov av att rätta till brister i befintligt gång- och cykelvägnät, dels behövs en fortsatt utbyggnad för att tillgodose det växande intresset för att gå och cykla. Särskilt stort är behovet av en utbyggnad av gång- och
cykelbanor mellan kommuner och närliggande tätorter i en region eftersom
många cykelresor passerar kommungränser.
I Vägverkets nationella strategi för ökad och säker cykeltrafik (26) finns
följande mål för det regionala arbetet: Vägverkets regioner ska i samverkan
med kommuner, länsstyrelser och andra aktörer kartlägga cykelvägnätet och
inventera behoven av åtgärder för cykeltrafiken.
Vägverkets regioner ska under 2007 inventera och kostnadsberäkna angelägna åtgärder i de regionala cykelnäten, men fortfarande är det få län/regioner
som har gjort just detta (25). Många hänvisar till att det har saknats verktyg
för att inventera och planera för cykelvägar. Vägverket har nu tagit fram en
modell som underlättar arbetet och ger ett bättre underlag för att tillgodose
de behov som finns för regional inventering och planering av cykelvägar (25).
Den visar på klara brister: ”Bara ett fåtal län/regioner har genomfört någorlunda heltäckande behovsinventeringar av cykelvägnätet och Region Skåne är
ensamt om att ha fastställt en regional cykelplan.”
I flera län var inventeringarna mycket ofullständiga och samordningen mellan kommuner obefintlig, innan modellen togs fram (25): ”Cykelvägsanalyser
har hittills varit mer fokuserat på brister i den befintliga cykelinfrastrukturen
snarare än på inventering av utbyggnadsbehov.” ”På sikt bör alla tätorter som
ligger inom fem till femton kilometer från varandra sammanbindas av bilfria
cykelleder för arbetspendling”, menar modellutvecklaren Per Kågeson. ”Bilfria gång- och cykelbanor är som allra viktigast till skolor, större arbetsplatser samt till buss- och järnvägstationer. Idrottsplatser, ridstall, badplatser och
friluftsområden och andra lokala utflyktsmål bör även sammanbindas med
närliggande tätort(er) genom företrädesvis bilfria gång- och cykelvägar.”
Ett sekundärt vägnät vid sidan av transportstråken kan ha stor betydelse för
exempelvis bebyggelsemiljön, för skolvägarna (alltså för framtida kompletteringar av bebyggelsen) och för cykelturism. Det gäller att uppmärksamma och
bevaka detta när nya vägar byggs och de gamla tas ur drift. Kanske ett sätt är
att finna bättre finansieringsformer än i dag för underhållet av dessa vägar,
som också tar hänsyn till deras betydelse från allmän synpunkt.
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Ett problem hittills har varit att satsningar på den regionala gång- och cykeltrafiken inte redovisas separat, vilket försvårar en tillförlitlig och rättvis bedömning av den samlade nyttan. Ofta sprids insatserna ut på olika poster som miljö,
trafiksäkerhet, tillgänglighet och så vidare. Planförslagen från främst Gotland
och Skåne visar dock att det är fullt möjligt att redovisa satsningarna på åtgärder för de oskyddade trafikanterna på ett tillfredsställande sätt. Kågeson har i
sin rapport beskrivit rådande situation för länsrapportplanerna (54).
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UTMANINGAR FÖR REGIONERNA/LÄNEN
 Prioritera frågor som rör gång- och cykeltrafik högre.
 Öka andelen av persontrafikresurserna som går till att främja gång- och cykeltrafik.
 Inventera och bygg, i samråd med kommunerna, ut infrastrukturen för gång- och cykeltrafik på det
statliga vägnätet, speciellt mellan närliggande tätorter där behovet är särskilt stort.

 Etablera en cykelledsplan med detaljerade åtgärder för regionen och inför regelbunden uppföljning.
 Inför separat redovisning för gång- och cykeltrafikåtgärder och övriga investeringar av betydelse för
cyklister för att bättre kunna bedöma nyttan.

 Redovisa cykelvägsinvesteringar och övriga investeringar av betydelse för cyklister i
länstransportplanen.

 Utveckla och förverkliga tillsammans med kommunerna konceptet gröna cykelstråk som knyter
samman attraktiva resmål i regionen och gör friluftslivet tillgängligare.

 Utbilda trafikplanerare i gång- och cykeltrafikens förutsättningar och behov.
 Underlätta ”kombinationsresor” genom att förbättra förutsättningarna för kombinationer mellan
cykel- och kollektivtrafik, exempelvis genom att bygga cykelvägar och cykelparkeringar i anslutning
till stationer och hållplatser och att tillåta resenärer att ta med cykeln på bussen eller tåget.

48

UTMANINGAR FÖR KOMMUNERNA
 Låt en större andel av persontrafikresurserna gå till att främja gång- och cykeltrafik.
 Verka för att, i samråd med berörda förvaltningar (exempelvis trafik, näring och fritid), utforma en
långsiktig planering och målsättning för att minska bilanvändandet och främja god tillgänglighet till
kollektivtrafik och aktiv transport.

 Arbeta för att underlätta ”kombinationsresan” där det är möjligt att gratis ta med sig cykeln i
kollektivtrafiken.

 Inventera behovet av ett regionalt cykelvägnät tillsammans med andra kommuner i regionen och
Vägverkets regionala avdelning, ta fram en gemensam regional cykelplan och utveckla en enhetlig
vägvisning.

 Satsa kraftigt på att göra det möjligt att cykla på vintern – forskning visar att det är fullt möjligt att få
människor att cykla betydligt mer om man förbättrar vinterväghållningen, bekämpar halkrisken och
satsar på en bilfri cykelinfrastruktur.

 Ta fram mer sofistikerade planeringsmetoder och väl definierade kriterier för när separat gång- och
cykelväg bör anläggas för att möjliggöra en systematisk planering för utökad gång- och cykeltrafik,
integrera både gång och cykling i helhetsplaneringen.

 Utgå från den samlade nyttan av ökad gång- och cykeltrafik när transport-resurserna ska fördelas –
tänk på förbättrad tillgänglighet, förbättrad säkerhet, minskade utsläpp, förbättrad folkhälsa, ett mer
jämställt transportsystem, möjligheter till rekreation och turism och bidrag till lokal utveckling.

 För in planering för gång- och cykeltrafik i översiktsplaneringen.
 Marknadsför cykeln som ett individuellt och smidigt transportmedel för framtiden, anpassat till en
levande stad och en modern livsstil för människor som tar ansvar för såväl sitt eget hälsotillstånd
som miljön, få bort bilden av cykling som ett säkerhetsproblem.

 Ta till vara framgångsrika koncept och vunna erfarenheter av internationella satsningar på gång och
cykling i tätort, inte minst från ”de stora cykelländerna” Danmark, Nederländerna och Tyskland.

 Utbilda trafikplanerare i gång- och cykeltrafikens förutsättningar och behov.
 Arbeta med medveten närhetsplanering genom lokalisering av noder och service.
 Fråga barnen var de känner sig otrygga på vägen till och från skolan.
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Återkoppling från deltagare
vid seminarier 2006–2007

Nedanstående återkoppling baseras på synpunkter och information från
deltagare på seminarier/workshops arrangerade i Stockholm 16 mars 2006
och i Nynäshamn 10 maj 2007. Deltagande var bland andra samhällsplanerare, folkhälsovetare, beslutsfattare, forskare, ingenjörer och arkitekter. Även
ett antal synpunkter mottagna via e-post finns beskrivna nedan.

1

HUR KAN VI FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA
FÖR AKTIV TRANSPORT?
 Införa fler gångstråksplaner som till exempel föreslås i BASUN (en strategi
för att skapa en gångvänlig och mänsklig stad) från Fotgängarnas förening.

 Genomföra trygghetsvandringar.
 Ta fram en nationell strategi för ökad promenad på samma sätt som det
finns en nationell cykelstrategi.

 Vägverket bör på alla håll ha regionala planer för cykelvägarna i samarbete
med kommunerna.

 Genomdriva trafikinventeringar i syfte att få en lägesbeskrivning av gångoch cykelnät för att i nästa steg veta hur man ska bygga för att åstadkomma
förbättringar. I Upplands Bro finns ett lärande exempel på detta. Där
har gång- och cykelnätet byggts ut och även kopplats till angränsande
kommuner och bilvägarna har fått ge vika.

 Få med folkhälsoperspektivet i översiktsplanearbetet. I Lunds kommun har
det bedrivits ett långsiktigt arbete med aktiva transporter; LundaMaTs, där
transport, miljö och hälsa har kopplats ihop (mer information om Lunds
arbete med LundaMaTs finns i rapporten ”Samhällsplanering för ett
aktivt liv”).
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2

VILKA MÖJLIGHETER FINNS?
HUR SKAPAS ETT BRETT ENGAGEMANG?
 Skapa dialog med invånarna i form av medborgarpaneler.
 Begränsa exploateringar så att marken inte blir en begränsande faktor för
aktiva transporter.

 Utnyttja närbelägna cykelstäder, vilka öppnar möjligheter för utbyggande
av cykelnät i regioner.

 Anta gång- och cykelplaner. Lärande exempel på detta finns i Nynäshamn
där planen föregicks av en kartläggning/utredning enligt TVISS – tillgänglighetsvillkor i svenska städer. Prioriteringsplaner utarbetades efter denna
utredning och vid nybyggnationer i kommunens glesbygd lokaliseras
nybyggelse ur ett folkhälsoperspektiv. Metoden TVISS beskrivs närmare i
rapporten av Mats Reneland (16).

3

VILKA HINDER FINNS?
 Trender som försvårar aktiva transporter såsom att fler och fler köper bil
och antalet stora bilar och stadsjeepar ökar.

 Kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14001.
 Cykeln tas inte riktigt på allvar inom transportsektorn vilket gör att den har
en liten roll i transportsystemet, trots stor potential.

 Förbättrad marknadsföring och helhetstänk av guidning för cykling i städer
och kommuner. Lärande exempel finns: ”Cykelpromenader i Stockholm”
och ”Friluftsguide till Stockholm”.

 Integrera hälsokonsekvensbedömningar (HKB) och folkhälsoperspektivet i
lokalpolitiska beslut i regionerna. Detta har man arbetat med i Region Skåne.
Där upptäcktes två problem: 1) Ökad kollektivtrafik kräver förtätning som
sker på bekostnad av insprängda grönområden. 2) Små kommuner med
nära natur som kan nås till fots eller per cykel är svåra att göra tillgängliga på
grund av exempelvis mellanliggande åker- eller betesmark med stängsel.

 Från trafiksäkerhetssynpunkt för bilister är 2 + 1-vägarna vällovliga, men de
gör cykling livsfarligt. Separata cykelbanor är nödvändiga.
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Satsningar på ökad aktiv transport och minskat bilåkande ger stora
vinster för både samhälle och individ och möjligheterna att öka gångoch cykelresorna är mycket stor – det visar inte minst internationella
satsningar i de stora cykelländerna Danmark, Nederländerna och
Tyskland. I denna skrift lyfts ett antal lärande exempel fram som visar vad
som är praktiskt möjligt att åstadkomma med rätt resurser och prioriteringar i transportsystemet. Utvärderingar visar till exempel att det är
möjligt att kraftigt öka säkerheten och tryggheten för alla trafikanter,
reducera motorfordonens fart, minska bilåkandet samt öka den mänskliga närvaron i stadskärnan. Flera satsningar på gång och cykling har
också visat sig ge kraftiga samhällsvinster räknat i pengar. På köpet har
man fått en attraktivare stadskärna och ett mera hållbart transportsystem.
I skriften ges också exempel på vad som behöver ske för att en förändring
ska komma till stånd.
Skriften vänder sig framför allt till kommuner och organisationer som
agerar på det lokala planet och som har goda möjligheter att verka för
en aktiv samhällsplanering. Skriften bör också vara av stort intresse för
transportplanerare, folkhälsoarbetare, arkitekter, stadsplanerare, beslutsfattare och grupper som på olika sätt verkar för ett mer hållbart samhälle.
Skriften är den andra i en serie med fyra delrapporter. Skrifterna är en del
av Statens folkhälsoinstituts regeringsuppdrag Stödjande miljöer för
fysisk aktivitet 2006–2008, som handlar om att påbörja ett långsiktigt
utvecklingsarbete kring byggd miljö och fysisk aktivitet.
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